
UCHWAŁA NR XXVI/ 169 /2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 02 grudnia 2004 roku 

 
 
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy nadawaniu tytułów: "Honorowy 
Obywatel Miasta Brzeska" i "Zasłużony dla Miasta Brzeska"  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Brzesku uchwala, co następuje:  

§ 1 
 
 
Ustala się zasady i tryb postępowania przy nadawaniu tytułów: "Honorowy 
Obywatel Miasta Brzeska" i "Zasłużony dla Miasta Brzeska" zawarte w 
"Regulaminie nadawania tytułów honorowych" stanowiącym załącznik do 
Uchwały.  

§ 2 
 
 
Koszty związane z nadawaniem tytułów wymienionych w § 1 pokrywa się z 
budżetu Gminy.  

§ 3 
 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 4 
 
 
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej:  
1)Nr XXVII/179/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu nadawania 
tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska" i "Zasłużony dla Miasta Brzeska",  
2)Nr XXX/203/97 z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie: ustalenia regulaminu 
nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska" i "Zasłużony dla Miasta 
Brzeska".  

§ 5 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.  

 

 
 
 
 
UZASADNIENIE 



 
do Uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel 
Miasta Brzeska" i "Zasłużony dla Miasta Brzeska"  
 
Uchwała stanowi realizację zapisów zawartych w rozdziale XII Statutu Gminy 
"Tytuły honorowe Gminy Brzesko", dodanym do Statutu w wyniku ostatniej jego 
nowelizacji dokonanej w dniu 6 września 2004 r.  
Uchwała wymienia podmioty uprawnione do składania wniosków, tryb składania 
i rozpatrywania wniosków oraz skreśla wzór formularza wniosku. Opiniowaniem 
wniosków zajmować się będzie specjalne gremium, nazwane Kapitułą nadawania 
tytułów honorowych Gminy Brzesko. W skład Kapituły wchodziliby radni  
członkowie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji, Przewodniczący 
Rady Miejskiej, przewodniczący pozostałych Komisji stałych Rady oraz Sekretarz 
Gminy jako przedstawiciel organu wykonawczego  Burmistrza. Uchwała 
określa również zasady procedowania Kapituły oraz opisuje tryb wręczania 
tytułu honorowego.  
Projekt jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Brzesko 
oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawa, Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej.  
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/169/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 
grudnia 2004r. 
 
 
REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁÓW HONOROWYCH 

§ 1 
 
 
1.Wniosek o nadanie tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska" lub 
"Zasłużony dla Miasta Brzeska" składa się na formularzach stanowiących 
załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.  
2.Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:  
a)Burmistrz Brzeska,  
b)Komisja Rady Miejskiej lub Klub Radnych,  
c)Zarząd Osiedla lub Rada Sołecka po zasięgnięciu opinii odpowiednio ogólnego 
zebrania mieszkańców osiedla lub zebrania wiejskiego,  
d)Uprawniony organ stowarzyszenia, fundacji lub instytucji,  
e)Co najmniej 100 mieszkańców Gminy Brzesko. 
3.Wnioski składa się do Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Brzesku, 
które prowadzi jednocześnie rejestr wniosków i akta sprawy.  

§ 2 
 
 
1.Wniosek o nominację do poszczególnych tytułów honorowych opiniuje Kapituła 
przyznawania tytułów honorowych. 
2.W skład Kapituły wchodzą: członkowie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i 
Promocji, Przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący pozostałych Komisji 
stałych Rady oraz Sekretarz Gminy.  
3.Kapituła wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącego Kapituły, bezwzględną większością głosów swojego 
regulaminowego składu, w głosowaniu jawnym. Pierwsze posiedzenie Kapituły 
zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej.  
4.Wniosek o nominację przedstawia Sekretarz Gminy. Kapituła zaprasza na 



posiedzenie wnioskodawcę lub inne osoby celem uzyskania dodatkowych 
informacji o kandydacie. 
5.Kapituła jest zobowiązana wydać opinię o kandydacie najpóźniej w ciągu 3 
miesięcy od daty wpływu wniosku do Biura Rady Miejskiej. 
6.Opinia zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Kapituły. 
7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałych Rady Miejskiej.  

§ 3 
 
 
1.Zaopiniowany pozytywnie wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada 
na najbliższej sesji Rady.  
2.W razie negatywnej opinii Kapituły, Przewodniczący Rady informuje o tym 
fakcie wnioskodawcę.  
3.W razie podtrzymania wniosku przez podmiot uprawniony do jego zgłoszenia, 
Przewodniczący Rady, w porozumieniu z przewodniczącym Kapituły, podejmują 
decyzję o tym, czy kierować go pod obrady sesji.  

§ 4 
 
 
1.Osoba, której nadano tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Brzeska" 
otrzymuje:  
1)pamiątkową tabliczkę, zawierającą w treści imię i nazwisko kandydata, 
pełnioną przez niego funkcję lub stanowisko oraz numer i datę uchwały Rady 
Miejskiej przyznającej tytuł,  
2)statuetkę z gryfem, wykonaną z brązu,  
3)legitymację stwierdzającą przyznanie tytułu.  
2. Osoba lub instytucja, której nadano tytuł "Zasłużony dla Miasta Brzeska" 
otrzymuje:  
1)pamiątkową tabliczkę, zawierającą dane jak w ust.1 pkt 1,  
2)medal z brązu, 
3)legitymację stwierdzającą przyznanie tytułu. 
3. Szczegółowe wzory insygniów, o których mowa w ust. 1 i 2 określi Burmistrz 
Brzeska w drodze zarządzenia, wydanego po wyrażeniu opinii o projektach 
wzorów przez Kapitułę.  

§ 5 
 
 
Ceremonii wręczenia przyznanego tytułu honorowego dokonuje Burmistrz 
Brzeska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podczas uroczystej sesji Rady 
lub w czasie uroczystego zgromadzenia z okazji Święta Narodowego Trzeciego 
Maja lub Narodowego Święta Niepodległości.  

§ 6 
 
 
Publiczne przedstawienie osoby lub instytucji uhonorowanej następuje w formie 
ogłoszenia lub sponsorowanego artykułu w prasie lokalnej.  

§ 7 
 
 
Księgę osób i instytucji, którym nadano tytuły honorowe prowadzi Sekretarz 



Gminy. Wpis zawiera imię i nazwisko lub nazwę uhonorowanego oraz numer i 
datę uchwały Rady Miejskiej o nadaniu tytułu.  
 


